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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HOÀ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 54/BC-HĐND Hoà An, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân 

các xã, thị trấn được sáp nhập; tình hình tổ chức, hoạt động  

của Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 

quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020    

  

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 26/02/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng 

nhân dân (HĐND) tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố năm 2019.               

Thường trực HĐND huyện Hòa An báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, tổ 

chức kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn được sáp nhập; tình hình tổ chức, hoạt 

động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn quý I và phương hướng, nhiệm 

vụ 9 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:  

 

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT 

HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC SÁP NHẬP 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO   

Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng và Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 

tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về 

việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Để kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã, thị trấn được sáp nhập theo kế hoạch, 

đúng quy định của Luật, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Công văn số 

17/HĐND-VP ngày 19 tháng 02 năm 2020 về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt 

động của HĐND các đơn vị hành chính các xã, thị trấn được sắp xếp, sáp nhập; 

Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 18 tháng 02 năm 2020 về chỉ định triệu tập 

viên trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới.  

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP 

1. Tổ chức phiên họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp và công 

tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất  

Thường trực HĐND các xã, thị trấn mới (Nguyễn Huệ, Trương Lương, 

Quang Trung, Đại Tiến, Hồng Việt, thị trấn Nước Hai) đã chủ động tổ chức phiên 

họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và tiến hành phân công các 

ban ngành liên quan để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp. Việc gửi giấy mời, giấy 

triệu tập và tài liệu kỳ họp được thực hiện theo đúng quy định.  
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2. Công tác thông tin tuyên truyền 

Công tác thông tin tuyên truyền trước kỳ họp được các đại biểu phản ánh kịp 

thời về chương trình làm việc của kỳ họp, thời gian tiến hành kỳ họp và các nội 

liên quan khác.       

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KỲ HỌP 

1. Thời gian tổ chức kỳ họp, số đại biểu tham dự kỳ họp 

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND đơn vị hành chính các xã, thị 

trấn mới thành lập trên địa bàn huyện Hòa An được tổ chức trong ngày 28/2/2020. 

Số đại biểu tham dự kỳ họp: 241/251 tổng số đại biểu HĐND.  

Kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã, thị trấn có 41 tờ trình, dự thảo Nghị 

quyết trình kỳ họp. Thời gian gửi và chất lượng các tờ trình, dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp thứ nhất đảm bảo theo quy định, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 

kỳ họp. 

Số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 41 Nghị quyết, bầu các chức danh 

HĐND, UBND: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND; Nghị quyết xác 

nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu 

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu 

Chủ tịch UBND; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND; Nghị 

quyết xác nhận kết quả bầu các Ủy viên UBND.  

2. Công tác điều khiển kỳ họp, công tác tuyên truyền trong và sau kỳ họp: 

Về điều khiển kỳ họp: Chủ toạ kỳ họp bám sát nội dung, chương trình đã 

được kỳ họp thông qua, điều khiển linh hoạt, khoa học, tạo được không khí dân 

chủ, định hướng cho đại biểu HĐND tham dự kỳ họp các vấn đề cần tham gia ý 

kiến và quyết định tại kỳ họp.   

Về công tác tuyên truyền: Đại biểu HĐND đã tuyên truyền, phản ánh kịp thời 

theo đúng quy định pháp luật về diễn biến, kết quả của kỳ họp thứ nhất đến toàn thể 

cử tri địa phương.  

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM 

1. Những đổi mới trong tổ chức kỳ họp và chất lượng kết quả kỳ họp so 

với trước 

 Kỳ họp thứ nhất của HĐND ở các đơn vị hành chính mới trên địa bàn 

huyện Hòa An được diễn ra và hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch. Các 

đại biểu HĐND xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, 

bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo hai Ban HĐND, 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND để tổ chức và điều hành bộ 

máy chính quyền ở địa phương góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm 

Thường trực HĐND tại các đơn vị hành chính mới cần chủ động, tích cực hơn 

trong công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các ban ngành liên 
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quan để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của kỳ họp thứ nhất và các nội dung liên 

quan khác.   

Phần thứ hai 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN VÀ 

 HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN QUÝ I NĂM 2020  

 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC  

1. Cấp huyện 

Số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ gồm có 32 đại 

biểu, đến nay còn 28 đại biểu (giảm 04 đại biểu). HĐND huyện gồm Chủ tịch 

HĐND và 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm; 01 chuyên viên giúp 

việc và hai Ban (Ban Pháp chế; Ban kinh tế-xã hội), mỗi Ban gồm 05 thành viên, 

trong đó Trưởng ban Pháp chế và Phó Trưởng ban kinh tế-xã hội hoạt động chuyên 

trách. 

2. Cấp xã 

Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 có 465 

đại biểu, hiện nay còn 459 đại biểu (giảm 06 đại biểu). Trong 15 xã, thị trấn (mới) 

có 09 xã chức danh Chủ tịch HĐND do Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm; 01 xã là Phó 

Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND; 04 xã có Chủ tịch 

HĐND chuyên trách; 14 xã, thị trấn có Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách.  

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN  

1. Thường trực HĐND huyện 

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua chương trình công tác, kế hoạch giám sát, lịch 

tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện năm 2020; duy trì và tổ chức các phiên họp 

thường kỳ hằng tháng nhằm đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện, đồng thời bàn thống 

nhất phương hướng nhiệm vụ công tác trong tháng tiếp theo.  

- Về công tác giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND huyện giám sát 

các hoạt động của UBND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác 

tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, giám 

sát cơ quan chức năng, chuyên môn thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định 

pháp luật; đôn đốc, giám sát việc phối hợp công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện nghị quyết HĐND các cấp. 

- Tham gia tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn 

huyện theo kế hoạch; phối hợp, chỉ đạo, giám sát các hoạt động trong dịp tết và các 

ngày lễ hội đầu xuân, trực tết theo sự phân công. Chỉ đạo hai Ban HĐND huyện, 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai chương trình công tác, 

kế hoạch giám sát năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. 

- Dự các Hội nghị tổng kết tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Tổng 

kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện; Hội nghị 

trực tuyến Tổng kết công tác Đảng tại Tỉnh ủy; dự tổng kết công tác Quốc phòng 

quân sự địa phương năm 2019, công tác ngành Điện, công tác ngành Thuế; Hội nghị 
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Tổng kết Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Hội nghị cán bộ, công chức 

cơ quan Huyện ủy; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Lê Chung, Quang Trung; 

Hội nghị Công bố Nghị quyết 864/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành 

chính chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Hội nghị thẩm định cuốn Lịch 

sử Đảng bộ xã Nam Tuấn và Bình Long; tổng kết tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện theo kế hoạch.  

 - Dự các cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, 

các phiên họp thường kỳ hằng tháng của UBND huyện; Họp Chi bộ cơ quan Văn 

phòng HĐND&UBND huyện.  

- Dự diễn tập thực hành xử lý trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona tại sân cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện Hòa An.  

- Kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra tại các 

xã: Quang Trung, Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Ngũ Lão, Đại Tiến, Hà Trì, Bạch 

Đằng, Bình Dương, Hồng Nam. 

- Chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới 

và chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã, thị trấn 

(Nguyễn Huệ, Trương Lương, Hồng Việt, thị trấn Nước Hai, Đại Tiến, Quang 

Trung) để bầu các chức danh đối với HĐND và UBND theo quy định tại Điều 83, 

Điều 134 của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.  

- Phân công trong Thường trực và hai ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND 

huyện dự và chỉ đạo kỳ họp thứ nhất HĐND đối với các xã thuộc diện sáp nhập. 

- Dự và chỉ đạo kỳ họp bất thường của HĐND các xã Đức Long, Lê Chung, 

Quang Trung, Trương Lương; Lễ công bố Quyết định sáp nhập xã Trương Lương, 

Công Trừng, Quang Trung; dự công bố Quyết định kiện toàn chức danh Bí thư 

Đảng ủy tại Bạch Đằng; Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo 

cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; giám sát công tác chuẩn bị Đại hội tại xã 

Nam Tuấn và thị trấn Nước Hai; duyệt hồ sơ Đại hội các Chi Đảng bộ.  

- Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện 

ủy phân công. 

2. Hai Ban HĐND huyện 

 - Duy trì hoạt động theo Luật định, phối hợp có hiệu quả với Thường trực 

HĐND huyện, giám sát thường xuyên các mặt công tác theo lĩnh vực phụ trách. 

- Tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh, huyện; 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị 

quyết HĐND các cấp. 

- Xây dựng chương trình công tác và kế hoạch giám sát năm 2020 thực hiện 

đảm bảo nội dung, thời gian quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân 

công của Thường trực HĐND huyện.    

3. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện 

- Trong quý I năm 2020 các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện cơ bản đã 

thực hiện và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thường xuyên liên hệ 
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với cử tri; nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri đến 

các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

- Chất lượng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc đã 

từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân, giám sát đôn đốc việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu triển khai tương đối hiệu quả.  

4. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của 

Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND 

tỉnh khóa XVI. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-

HĐND ngày 03 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 

HĐND huyện. 

Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 10/01/2020, Thường trực HĐND huyện, Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị Hòa An) và các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 

HĐND huyện tại các cụm xã theo đơn vị bầu cử, các xã: Dân Chủ, Đức Long, Ngũ 

Lão, Đại Tiến, Hồng Nam, Bạch Đằng, Bình Long, Trương Lương. Qua tổng hợp tại 

đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện đã có 480 cử tri tham dự và 160 ý 

kiến, kiến nghị của các cử tri được nêu, có 19 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền 

giải quyết (trong đó 07 kiến nghị thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp tỉnh và 12 

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện). Các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri được phân loại, tổng hợp và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, trả 

lời và giải quyết. Đồng thời Thường trực HĐND huyện thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc về tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND huyện 

và các cơ quan chức năng.   

5. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND huyện từ đầu năm 2020 đã chủ động, phân công và 

thông báo lịch tiếp dân của đại biểu HĐND năm 2020. Trong Quý I năm 2020 

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện công tác tiếp công dân 

theo lịch. Các ý kiến, kiến nghị, đơn thư tố cáo của công dân đã được Thường trực 

HĐND huyện xem xét và chuyển (Công văn) đến UBND huyện xem xét, giải quyết 

theo thẩm quyền; các vụ việc đều được mở sổ theo dõi và đôn đốc quá trình giải 

quyết.  

6. Công tác phối hợp 

Ngoài các nhiệm vụ công tác theo luật quy định, HĐND huyện đã tích cực 

bám sát chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Hòa 

An, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện quan tâm đôn đốc chỉ đạo, giám sát và 

tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của địa phương, tăng cường củng cố kiện toàn chính quyền các cấp, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

7. Công tác tham mưu giúp việc và phục vụ của Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 
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Trên cơ sở tổ chức bộ máy hoạt động theo Quy chế đã ban hành, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đáp ứng 

được yêu cầu về công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực 

HĐND huyện trên các mặt công tác.  

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. Thường trực HĐND   

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua chương trình công tác, kế hoạch giám sát, lịch 

tiếp công dân của đại biểu HĐND cùng cấp năm 2020. 

- Duy trì và tổ chức được các phiên họp thường kỳ hằng tháng nhằm đánh giá 

các nhiệm vụ đã thực hiện, đồng thời bàn thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong 

tháng tiếp theo.  

 - Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã phối hợp tuyên truyền, giám sát 

đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, cấp ủy và HĐND các cấp; 

tham dự các cuộc họp, Hội nghị của Đảng ủy và UBND xã, thị trấn và các cơ quan 

đoàn thể cùng cấp. 

- Về công tác giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

giám sát các hoạt động của UBND cùng cấp về kinh tế - xã hội, quốc phòng an 

ninh; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 

theo dõi, giám sát cơ quan chức năng, chuyên môn thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

theo quy định pháp luật.  

- Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND; 

tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại địa phương 

theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện.  

2. Hai Ban HĐND  

- Phối hợp với Thường trực HĐND, tham gia cùng Thường trực HĐND bàn, 

thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2020. 

- Tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND 

tỉnh, huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện nghị quyết HĐND các cấp.  

3. Các đại biểu HĐND  

- Đại biểu HĐND các xã, thị trấn thực hiện khá tốt vai trò, trách nhiệm của 

người đại biểu; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt phản ánh tâm tư 

nguyện vọng của cử tri. 

- Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và 

nghị quyết của HĐND các cấp; công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc việc giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của công dân được các đại biểu HĐND triển khai tích cực, 

hiệu quả.    

4. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện công tác tiếp công dân theo 

lịch tiếp công dân. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của công dân Thường trực 
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HĐND đã có công văn đề nghị và chuyển đến UBND cùng cấp xem xét, giải 

quyết; các vụ việc đều được mở sổ theo dõi và đôn đốc giám sát quá trình triển 

khai, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cơ quan chuyên môn.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Trong quý I năm 2020, Hoạt động của Thường trực và hai Ban của HĐND, 

đại biểu HĐND huyện luôn bám sát vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; 

công tác giám sát chú trọng đến yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần 

tích cực và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; duy trì và tổ chức tốt 

các phiên họp định kỳ hằng tháng. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện đã chủ động tham mưu tổ chức phục vụ, 

triển khai thực hiện hoàn thành chương trình công tác theo đúng kế hoạch.  

Cùng với Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

cơ bản thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, hoạt động của 

Thường trực và hai Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã, thị trấn bám sát nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch đề ra.   

2. Hạn chế 

a) Cấp huyện 

- Công tác giám sát thường xuyên chưa toàn diện trên các lĩnh vực; việc nắm 

bắt nguyện vọng của cử tri, công tác tổng hợp và gửi báo cáo các ý kiến, kiến nghị 

sau đợt tiếp xúc của một số Tổ đại biểu chưa đảm bảo về thời gian.  

- Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả chưa cao. 

- Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu 

HĐND huyện với các cơ quan chức năng đôi lúc chưa kịp thời, đồng bộ. 

b) Các xã, thị trấn 

 - Công tác giám sát (giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên) chưa được 

quan tâm đúng mức; việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ hằng tháng tại các xã, thị 

trấn chưa được thực hiện đúng theo quy định.   

- Đối với một số đại biểu HĐND huyện là Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

công tác tổng hợp, đánh giá, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND chưa 

đạt yêu cầu; tinh thần trách nhiệm chưa cao; công tác phối hợp giữa cấp ủy với 

Thường trực HĐND và UBND cùng cấp chưa chặt chẽ trong các hoạt động của 

HĐND, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

- Đối với kỳ họp thứ nhất HĐND tại các đơn vị hành chính mới đại biểu 

HĐND ngại chất vấn, đóng góp ý kiến vào báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Các đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn cần nêu cao tinh 

thần trách nhiệm và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.  
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- Chủ động, nghiêm túc khắc phục những hạn chế như đã nêu trên. 

 

Phần thứ ba 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật, căn cứ Chương trình 

công tác, HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm 

vụ sau:  

I. ĐỐI VỚI HĐND HUYỆN 

1. Thường trực HĐND huyện    

a) Tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết đã đề ra, cụ thể 

hóa bằng kế hoạch tổ chức, thực hiện góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2020.  

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát tại kỳ họp 

HĐND huyện, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; đề xuất giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế; Thường xuyên theo dõi, 

tích cực đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị sau giám sát. 

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nếu xét thấy cần thiết sẽ tổ 

chức phiên họp giải trình giữa Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện với 

UBND và các cơ quan chuyên môn liên quan cấp huyện để thúc đẩy tiến độ giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND huyện.  

d) Duy trì, tổ chức các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực 

HĐND huyện để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, đề ra một số nhiệm vụ trọng 

tâm của tháng tiếp theo. Tổ chức có hiệu quả Hội nghị giao ban giữa Thường trực 

HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn (dự kiến tháng 9 năm 2020).  

Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành miễn nhiệm, kiện toàn, 

bổ sung một số chức danh, trong đó: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện đối 

với đồng chí Đoàn Tiến Luân; miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 

đối với đồng chí Bành Văn Tăng; đồng thời kỳ họp tiến hành bầu chức vụ Trưởng 

Ban pháp chế HĐND huyện đối với đồng chí Chu Phương Thanh, bầu chức vụ Phó 

Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Đàm Thế Trang. 

đ) Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri để thu thập những phản 

ánh, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận đơn thư kiến nghị khiếu nại, tố cáo và  

chuyển đến UBND huyện xem xét, giải quyết; giám sát, đôn đốc quá trình giải 

quyết của các cơ quan, đơn vị. 

e) Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 13, 

thứ 14 HĐND huyện trong năm 2020).  

2. Hai Ban HĐND huyện 
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a) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND huyện liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách. 

b) Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để 

phục vụ kịp thời cho hoạt động thẩm tra nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm 

tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo sự phân công của 

Thường trực HĐND huyện.   

c) Về công tác giám sát thường xuyên: Giám sát các hoạt động của Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.   

d) Về công tác giám sát chuyên đề: Tổ chức giám sát tình hình thực hiện các 

quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách theo Chương trình số 11/Ctr-HĐND 

ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - xã hội; Chương trình số 10/Ctr-

HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ban Pháp chế. Báo cáo kết quả hoạt động 

giám sát với HĐND, Thường trực HĐND huyện theo quy định. 

 đ) Xử lý các vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia 

các đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; thực hiện 

một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.  

3. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện 

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp. 

Theo dõi, nắm tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 12, trước kỳ họp thứ 13 và các ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp, tham 

gia tiếp công dân theo lịch phân công; tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; nghiên cứu tài liệu và tham dự kỳ họp 

HĐND huyện.  

II. ĐỐI VỚI HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. Thường trực HĐND  

- Tiếp tục giám sát, đôn đốc UBND cùng cấp và các ban, ngành liên quan 

thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020. 

- Điều hoà, phối hợp và chỉ đạo nâng cao chất lượng đối với các hoạt động: 

Giám sát chuyên đề, hoàn thành chương trình giám sát theo đúng kế hoạch; công tác 

thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.  

- Duy trì, tổ chức các phiên họp thường kỳ hằng tháng để đánh giá kết quả 

hoạt động trong tháng, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nghị quyết kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2019, kỳ họp thường lệ HĐND trong năm 2020, tổ chức tiếp 

công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy 

định; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp ủy.  

2. Hai Ban HĐND 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp và nâng cao chất lượng đối với công tác 
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thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện trong 

năm 2020 theo quy định.  

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết 

và trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và khiếu nại, tố cáo của 

công dân. Tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức và hoàn thành các 

hoạt động giám sát theo kế hoạch.  

3. Đại biểu HĐND  

- Tăng cường sự phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các ban ngành liên 

quan, tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri gửi Thường trực HĐND cùng cấp để tổng hợp, phân loại và chuyển đến 

UBND cùng cấp giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp HĐND theo quy định. 

- Đại biểu HĐND các xã, thị trấn cần phát huy vai trò của người đại biểu 

trong hoạt động giám sát, khảo sát, đặc biệt là công tác giám sát chuyên đề. 

- Kiên trì bám sát vấn đề đã được chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả giải 

quyết, duy trì công tác tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức 

trách, nhiệm vụ của người đại biểu. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ họp thứ nhất 

HĐND các xã, thị trấn được sáp nhập; tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND 

huyện và HĐND các xã, thị trấn quý I và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối 

2020 của HĐND huyện Hòa An./.  
 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện;  

- Trung tâm văn hóa và Truyền thông huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

               TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Thuận 
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